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ATA DA REUNIAO ORDINARIA DE 04/05/2020
----------Aos quatro dias do mes de maio, do ano de dois mil e vinte, realizou-se, através
de video conferéncia, ao abrigo do numero trés, do artigo terceiro, da Lei nilmero um-A
barra dois mil e vinte, de dezanove de marco, uma reuniao ordinaria da Camera Municipal
de Vila Verde, sob a Presidéncia do Senhor Antonio Fernando Nogueira Cerqueira Vilela,
na qualidade de Presidente deste Orgao Autarquico, com a presenca dos Senhores
Vereadores, Manuel de Oliveira Lopes, Julia Maria Caridade Rodrigues Fernandes,
Patricio Jose Correia Pinto Aradjo, Jose Augusto Marcal Morals, Luis Loureiro de Castro e
Claudia da Conceicao Cachetas Pinto. -------------------------------------------------------------------~~~~~~~~--Secretariou 0 Coordenador da Unidade de Contratagao Publioa Nuno Miguel
E_omba da Meta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Verificada a presenga do nﬂmero legal de Vereadores foi pelo Senhor Presidente
da Camera, deciarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta minutos. ------------------------------BALANCETE: Presente o resumo diario da Tesouraria relativo ao dia trinta do
mes de abril do ano dois mil e vinte que acusava um saldo pecuniario de quatro milhoes
ﬁrezentos e noventa e oito mil cento e cinco euros e oinquenta e sete céntimospuja
fotocépia se encontra inserta a foihas seis e sete da minuta da presente ata. --------------------------EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para
verificagao da Excelentissima Edilidade. ----------------------------------------------------------------------------Presente, para aprovacéo da Excelentissima Camera, a ata da reuniéo ordinéria
de vinte de abril de dois mil e vinte, cuja fotocopia se encontra inserta de foihas oito a
dezoito da minuta da presente ata. DELlBERAQAO:A Camara delibera, por
unanimidacle, aprovar a referida ata.----------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DEA:-------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou que serao entregues hoje, em mac, as faturas
soiicitadas na ililtima reuniao de Camara pelos Senhores Vereadores do Partido
Socialista. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZERO UM.- CONHECIMENTOS BARRA RATIFICAQOES: -------------------------------------~-Zero um zero um.- Para conhecimentc do executive, presentes as listagens
elaboradas pela Divésao de Aguas e Saneamento, relativas aos despachos proferidos
pelo Senhor Vereador do Ambiente, Desporto e Atividades Economicas, em processos de
contratos de agua e recolha de Aguas Residuais Domésticas, referentes ao mes de
margo de dois mil e vinte, cuja fotocépia se encontra inserta de folhas dezonove a vinte e
dois, da minute da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara toma conhecimento.----------------Zero um zero dois.- Para ratificacao da Excelentissima Camera, presente o
despacho do Senhor Presidente da Camara Municipal de Vila Verde, datado de vinte e
oito de abril de dois mil e vinte, que aprovou os esclarecimentos prestados pelo Juri, bem
como as retiﬁcacoes propostas as pecas do procedimento, no ambito do procedimento de
contracao publica denominado por <<Reabilita<;é'1o do Edificio da Antiga Escola Priméria de
Vila Verde, para transformacao em Centro de Promocao de Gastronomia e Ciénoias
Gastronomicas», cuja fotocopia se encontra inserta de folhas vinte e trés a vinte e oito, da
minuta da presente ata. DELEBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade,
ratificar 0 despacho exarado pelo Senhor Presidents da Czimara Municipal de Vila
Verde, datado de vinte e oito de abril de dois mil e vinte.-------------------------------------------------Zero um zero trés.-l Para ratificacao da Exceientissima Céimara, presente o
despacho do Senhor Presidente da Camara Municipal de Vila Verde, datado de vinte e
oito de abril de dois mil e vinte, que aprovcu a apreciacao do Juri sobre os erros e
omissoes no ambito do procedimento de oontracao pilblica denominado por <<Reabilitacao
do Edificio da Antiga Escola Primaria de Vila Verde, para transformagao em Centro de
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Promocao de Gastronomia e Ciéncias Gastronémioas», cuja fotocépia se encontra inserta
de folhas vinte e nove a trinta e cinco, da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A
Céimara delibera, por unanimidade, ratificar o despacho exarado pelo Senhor
Presidente da Cémara Municipal de Vila Verde, datado de vinte e oito de abril de
dois mil e vinte.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero um zero quatro.- Para ratificacao da Exceientissima Céimara, presente o
despacho do Senhor Presidents da Camera Municipal de Vila Verde, datado de vinte e
oito de abril de dois mil e vinte, que, em conforrnidade com a proposta apresentada pelo
Jtari do concurso, aprovou a prorrogaoao do prazo de entrega de propostas bem como o
respetivo aviso de prorrogagao a publicar em Diario da Republica, no ambito do
procedimento de contracao pﬁiblica denominado por <<Reabiiita<;€io do Edificio da Antiga
Escola Primaria de Vila Verde, para transformacao em Centro de Promocao de
Gastronornia e Ciéncias Gastronémicas», cuja fotocopia se encontra inserta de foihas,

trinta e seis a quarenta e cinco, da minute da presente ata. DELIBERACAO: A Céimara
delibera, por unanimidade, ratificar o despacho exarado pelo Senhor Presidente da
Cémara Municipal de Vila Verde, datado de vinte e oito de abril de dois mil e
vinte.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero um zero cinco.- Para ratificagao da Excelentissima Camara, presenteo
despacho do Senhor Presidente da Camera Municipal de Vila Verde, datado de trinta de
abril de dois mi! e vinte, que aprovou os esclareoimentos prestados pelo Juri, bem como
as retificacoes propostas as pecas do procedimento, no ambito do procedimento de
contracao publica denominado por <<Pavimentagao de Diversas Estradas e Caminhos
Municipais», cuja fotocopia se encontra inserta de folhas quarenta e seis a cinquenta e
trés , da minute da presente ata. DELIBERACAO: Aceitando a introdugéo deste ponto
na ordem de trabalhos, a Camara delibera, por unanimidade, ratificar o despacho
exarado pelo Senhor Presidente da Camera Municipal de Vila Verde, datado de
trinta de abril de dois mil e vinte.----------------------------------------------------------------------------------ZERO DOlS.- DIVERSOS:----~-----------------------------------------------M~---------------------------Zero dois zero um.- Para aprovagao da Excelentissima Camera, presente a
proposta de toponimia da Freguesia de Pico Séo Cristovao, cuja fotocopia se encontra
inserta de folhas cinquenta e quatro a sessenta e oito, da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Cémara delibera, por unanimidade, aprovar a proposta de
toponimia da Freguesia de Pico S50 Cristévéio.-------------------------------------------------------------Zero dois zero dois.- Presents 0 processo zero trés barra dois mil e vinte barra
duzentos e setenta e sete, ern nome de Maria da Silva Domingues, referente a uma
operacao urbanistica, na Freguesia de Dossaos, para emissao do competente parecer,
tendente a ernissao de certidao de compropriedade, ao abrigo do artigo cinquenta e
quatro, numero um, da Lei niimero noventa e um barra noventa e cinco, de dois de
seternbro, na redacao que ihe foi conferida pela Lei numero setenta barra dois mil e
quinze, de dezasseis de julho, nos termos das informaooes tecnicas, constantes do
processo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas sessenta e nove a setenta e dois,
da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade,
emitir parecer favoravel para emisséo de certidao de compropriedade, ao abrigo do
artigo cinquenta e quatro, nilmero um, da Lei numero noventa e um barra noventa e
cinco, de dois de setembro, na redagao que lhe foi conferida pela Lei numero
setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis de julho, tendo em conta as
informagﬁes constantes do referido processo zero trés barra dois mil e vinte barra
duzentos e setenta e sete, em nome de Maria da Silva Domingues.------------------------213
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----------Zero dois zero trés.- Presents o processo zero um barra dois mil e vinte barra
setecentos e trinta e dois, ern nome de Domingos de Oliveira Ferreira, para deliberar ao
abrigo do disposto na alinea d), do nL':mero dois do artigo cento e trés, do Regulamento
do Plano Diretor Municipal, em vigor e com base no teor do parecer do Chefe da Divisao
do Ordenamento do Territorio, datada de onze de novembro de dois mil e dezanove.
Deliberar, ainda, aprovar 0 projeto de arquitetura com base nas informacoes de
apreciacao téonioa, constants do processo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
setenta e trés a oitenta e trés, da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara
delibera, por unanimidade, reconhecer que a correcaolajustamento de area nao
prejudica 0 correto ordenamento do territério, em conformidade com 0 pare-cer do
Chefe da Divisao e Ordenamento do Territorio, datado de vinte e quatro de abril de
dois mil e vinte, e, consequentemente, aprova o projeto arquitetura, com base na
informagao de apreciagiio técnica, datada de vinte de abril de dois mil e vinte, e no
parecer do Chefe da Divisao de Urbanizagao e Edificagao, de vinte e dois de abril de
dois mil e vinte.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero quatro.- Presente o processo zero um barra dois mil e dezanove
barra novecentos e noventa e dois, em que fégura como requerente a sociedade RSCH,
Limitada, para isencao/reduoao de taxas ao abrigo do numero trés, do artigo vinte e
cinco-A, do Regulamento de Liquidagao e Cobranca de Taxas Munioipais, com base nas
inforrnacces téonicas e exposicao do requerente constantes do processo, cuja fotocopia
se enoontra inserta de folhas oitenta e quatro a noventa e um, da rninuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Camera delibera, por unanimidade, isentar 0 requerente RSCH,
Limitada, do pagamento de taxas, ao abrigo do niimero trés, do artigo vinte e cincoA, do Regulamento de Liquidagao e Cobranga de Taxas Municipais, com base nas
informagées técnicas e exposicao do requerente constantes do processo.----------------------Procedeu-se a leétura da minute da reuniao do executivo, a qual foi aprovada por
todos os elementos presentes na reuniao. ------------------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidents for deciarada encerrada a
reuniao eram dez horas e trinta minutos, da qual para oonstar e devidos efeitos fol lavrada
a presente ata due val ser devidamente assinada, consignando-se que todas as
deliberacoes dela constants foram aprovadas em minuta no final da reuniao, nos termos
do numero trés do artigo cinquenta e sete da Lei numero setenta e cinco barra dois mil e
treze, de doze de setembro, para surtir efeitos imediatos. -----------------------------------------------------E eu, Nuno Miguel Lomba da Mota, Coordenador da Unidade de Contratagao
Pdblica, a redigi, subscrevi e assino. -----------------------------------------------------------------------
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